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A T A Nº. 18/2021

ATA  DA  REUNIÃO

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA

MUNICIPAL  DE  VALENÇA

REALIZADA  NO  DIA  02  DE

SETEMBRO DE 2021. ------------

- - - Aos dois dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte e um, nesta cidade de

Valença e Sala das Reuniões da Câmara Municipal, realizou-se a Reunião Ordinária

Pública da Câmara Municipal de Valença sob a presidência do Sr. Presidente Manuel

Rodrigues Lopes, com a presença dos Srs. Vereadores Elisabete Maria Lourenço de

Araújo Domingues, Mário Rui Pinto de Oliveira, José António Vieira Marques Pedra,

Anabela de Jesus Sousa Rodrigues e Dora Maria Alves Guterres.  Verificada a falta

dos Senhores Vereadores, José Manuel Temporão Monte, Liliana Mateus Fernandes

Cerqueira e Lígia Augusta Pereira Lopes, por motivos profissionais, foram as mesmas

justificadas por unanimidade.  As Sras Vereadoras Liliana Cerqueira e Lígia Pereira,

foram substituídas no exercício das suas funções, nos termos do artigo n.º 78 da Lei

n.º  169/99,  de  18 de setembro na redação dada  pela  Lei  n.º  5-A/2002,  de  11  de

janeiro, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem de precedência da lista do

partido, nomeadamente por António José Vieira Marques Pedra e Dora Marisa Alves

Guterres, respetivamente. Secretariou a Chefe da Divisão Administrativa Geral Paula

Cristina Pinheiro Vasconcelos Mateus. E, tendo tomado os lugares que lhes estavam

destinados, declarou-se aberta a reunião pelas dez horas._______________________

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Iniciado o período antes da ordem do dia, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, após

saudar  todos  os  presentes  deu a  palavra  aos  membros do  executivo  para  as  suas

intervenções.__________________________________________________________

A Sra  Vereadora  Anabela  Rodrigues  iniciou  a  sua  intervenção  solicitando  ao  Sr.

Presidente da Câmara que fizesse um ponto da situação em relação ao que de mais

relevante ocorreu no município na última quinzena e para perguntar que diligências

foram adotadas  em relação à  forma  como é  feita  a  recolha  do  lixo  visto  que  as
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queixas continuam. Atendendo a que já se falou com a empresa e caso nada mude

entende quer devem ser adotadas medidas mais drásticas. ______________________

O Sr. Presidente começou por referir-se a algumas empreitadas que estão em fase de

finalização, nomeadamente, a cobertura da escola do 1º ciclo em São Pedro da Torre,

explicando que aí procedeu-se à substituição do telhado do infantário. Disse ainda

que estão a reforçar a parte elétrica da escola EB23 de Valença visto que a potência

existente já não é suficiente, devido ao novo bloco. Seguidamente informou que a

empresa proprietária da obra que está a ser feita junto da Biblioteca Municipal, e

onde irá funcionar o Pingo Doce, irá requalificar toda a envolvente desde a Ponte

Seca até aos semáforos e destes até à Biblioteca Municipal mantendo o piso e lancil

de pedra igual ao da Av. Dr. Tito Fontes. Junto da Biblioteca irá ser construída uma

rotunda. A circulação de pesados, para abastecimento do Pingo Doce, far-se-á através

da antiga Rua das Vacas. Também para dizer que estão a decorrer obras nalgumas

freguesias, sendo que, algumas são responsabilidade das juntas de freguesias e outras

são comparticipadas em cinquenta por cento pelo Município conforme protocolado.

Quanto à  situação do lixo disse que,  após  a  reunião realizada com a empresa de

recolha  e  o  Sr.  Vereador  Mário  Rui  de  Oliveira,  a  situação  tem  melhorado

significativamente.  Quanto  à  recolha  dos  denominados  “monos”  foi  colocado em

cada um dos contentores um autocolante com o número de telefone para onde se deve

ligar  para  procederem  à  recolha.  Esta  recolha  está  a  ser  feita  duas  vezes  por

semana.______________________________________________________________

Não se tendo registado mais intervenções, avançou-se para a discussão dos pontos da

Ordem do Dia.

ORDEM DO DIA

PONTO  1  –  APROVAÇÃO  DA  ATA  DA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA

CÂMARA  MUNICIPAL  DE  19  DE  AGOSTO  DE  2021  –  Aprovada  por

unanimidade.__________________________________________________________

Os Senhores Vereadores António José Vieira Marques Pedra e Dora Marisa Alves

Guterres não tomaram parte na votação por não terem estado presentes na reunião a

que a ata se refere. _____________________________________________________
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PONTO  2  –  PROTOCOLO  “OPERAÇÃO  DE  REABILITAÇÃO  DE

INFRAESTRUTURAS,  ARRANJOS  DE  ESPAÇOS  PÚBLICOS,  CRIAÇÃO

DE  EQUIPAMENTOS  E  TRATAMENTO  DE  FACHADAS  NO  NÚCLEO

AMURALHADO DA VILA DE VALENÇA “ (PRAUD) – Acerca do assunto foi

presente o requerimento registado sob o nº 3785/2021, do qual a Câmara Municipal

tomou conhecimento. ___________________________________________________

PONTO  3  –  CEDÊNCIA  DE  ESPAÇO  PARA  A  APRESENTAÇÃO  DA

CANDIDATURA DO PARTIDO SOCIALISTA À UNIÃO DE FREGUESIAS

DE VALENÇA, CRISTELO CÔVO E ARÃO – Acerca do assunto foi presente o

requerimento registado sob o nº 3820/2021, cedência do espaço para a apresentação

da candidatura do partido socialista à união de freguesias de Valença Cristelo Côvo e

Arão. _______________________________________________________________

A Câmara Municipal tomou conhecimento.__________________________________

PONTO 4 – CEDÊNCIA DE ESPAÇO À CONCELHIA DO PARTIDO SOCIAL

DEMOCRATA PARA UMA INICIATIVA DA CAMPANHA – Acerca do assunto

foi  presente  o  requerimento  registado sob o  nº  3693/2021,  cedência  de  espaço à

concelhia do partido socialista democrata para uma iniciativa da campanha.________

A Câmara Municipal tomou conhecimento. _________________________________

PONTO  5  –  EXPOSIÇÃO  DE DINOSSAUROS  –  ISENÇÃO  DE  TAXAS  –

Acerca  do  assunto  foi  presente  o  requerimento  registado  sob  o  nº  2896/2021,  a

solicitar a isenção de taxas pela ocupação do campo da feira nos dias 18 e 19 de

setembro para a realização de uma exposição de dinossauros. ___________________

 A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder a isenção de taxas._____

PONTO 6 – PROCESSO LE-EDI 79/2020- CORTE DE TRÂNSITO – Acerca do

assunto foi presente o despacho do Presidente da Câmara de 30 de agosto findo a

autorizar a prorrogação do corte de trânsito na Av. da Juventude à empresa  Cálculo

em Movimento,  Lda.  no processo LE-EDI 79/2020,  para a  realização de arranjos

exteriores. ___________________________________________________________

A Câmara Municipal tomou conhecimento.__________________________________

PONTO 7 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS:  ______________________________
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A) RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA – Resumo diário de tesouraria do dia 01

de setembro 2.906.915,66€ (dois milhões novecentos e seis mil novecentos e quinze

euros e sessenta e seis cêntimos). “Ciente”.__________________________________

B)  DESPACHOS  PROFERIDOS  PELO  SR.  PRESIDENTE  DA CÂMARA

MUNICIPAL  E  PELOS  VEREADORES  MEDIANTE  DELEGAÇÃO  E

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – “Ciente”.______________________

C)  SUBSÍDIOS  E TRANSFERÊNCIAS  –  A Câmara  Municipal  deliberou,  por

unanimidade, conceder os seguintes subsídios: 

Ao Agrupamento de Escolas Muralhas do Minho um de um subsídio de 1600,00€,

(mil e seiscentos euros) para a realização da atividade de hipoterapia; ____________

À Junta de Freguesia de Verdoejo a concessão de uma bolsa de km,  para apoio às

deslocações  dos  seniores  para  diversas  atividades,  até  ao  montante  de  910€

(novecentos e dez euros); ________________________________________________

À Junta de Freguesia de Verdoejo um subsídio no montante de 34 599,81€ (trinta e

quatro  mil  quinhentos  e  noventa  e  nove  euros  e  oitenta  e  um  cêntimos)  para

comparticipação em obras efetuadas pela Junta de Freguesia. ___________________

D) CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES – Ratificado, por unanimidade, a cedência do

auditório da Biblioteca Municipal ao IEFP, à segunda-feira a partir de 30 de agosto

para a realização de sessões de esclarecimento. ______________________________

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO – Neste ponto não se

verificou intervenção por parte do público presente.___________________________

PONTO 8 – APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA – Nos termos do nº 3 do artigo

57º do Anexo I,  aprovada pela  Lei  n.º  75/2013,  de 12 de setembro,  na sua atual

redação, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata desta reunião, em minuta,

para surtir efeitos imediatos, sendo a mesma lida e achada conforme e seguidamente

assinada pelo Sr. Presidente da Câmara e pela Secretária da presente reunião._______

Terminados  os  trabalhos  e  nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Sr.  Presidente  declarou

encerrada a reunião pelas dez horas e trinta minutos, da qual, para constar, se lavrou

apresente ata composta por cinco paginas.
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 ________________________

________________________
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